




सूर्य तुझाच 
आहे!



"हुश्श! आलो बुआ एकदाचा या जगात!" अडं्याच्या कवचातून 
डोके बाहेर काढत कोंबडीचे पिल्लू चचवचचवले. "अरेच्या! बाहेर 
एवढा उजेड का?"
त्याने एकदा इकड ेिहहले, मग ततकड ेिहहले आणि त्याची मांजर 
वर गेली. सूयााच्या तेजस्वी ककरिांनी त्याचे डोळे ककलककले 
झाले. 
"अच्छा! तुझ्यामुळे एवढा उजेड िडलाय," पिल्लू बारीक 
आवाजात कुचकुचले. "तू कसा छान चकचकीत आणि 
माझ्यासारखाच पिवळा आहेस. फक्त तू ततथे वर कुठंतरी आहेस 
आणि मी इथे खाली आहे एवढाच फरक! म्हिजे तू माझ्या
आधी जन्माला असावास. नाहीतर एवढं उंच चढून जायला तुला 
वेळ कसा ममळाला असता?"
िि सूयााने काही उत्तर हदले नाही. तो नुसता त्याच्याकड ेिाहून 
हसला. कोंबडीचे पिल्लू धडिडत अडं्यातून बाहेर िडले. आिल्या 
काटकुळ्या तंगड्यांवर उड्या मारत उबदार गवतावर गेले. 





एकाएकी त्याला एक छोटेसे तिककरी घर हदसले. घराला मधोमध एक 
वाटोळे भोक होते. घरातून कोिाचातरी घोरण्याचा आवाज येत होता. 

पिल्लाने आिल्या इवल्याश्या चोचीने घराचे दार ठोठावले. 
"कू .. ए ..ए ..कू..कोिी आहे का घरात?" त्याने हाक मारली.
कोिीच उत्तर हदले नाही. 
"अरे उत्तर द्या ना!" पिल्लू िुन्हा ओरडले. 

घरातून कोिाची तरी चचडकी गुरगुर ऐकू आली. एका कुत्र्याच्या पिल्लाचे 
केसाळ डोके भोकातून बाहेर डोकावले. 

"कोि आहेस तू?" कोंबडीच्या पिल्लाने पवचारले.

कुत्र्याच्या पिल्लाने झोिाळू नजरेने िहहले. 
"मी या घराचा मालक आहे. हे घर माझं आहे" ते म्हिाले. 

"तू.. अ.ं.अ ं..मालक आहेस या घराचा?" पिल्लू आश्चयााने म्हिाले. 

"होय!" कुत्र्याच्या पिल्लाने जांभई हदली. 
कोंबडीच्या पिल्लाने कुत्र्याच्या पिल्लाला सावकाश न्याहाळले. 
"चल आिि खेळू या." ते म्हिाले. 
"तुझ्याजवळ खेळायला काय आहे?"





"क ..क.. काहीच न..न..नाही..." कोंबडीचे पिल्लू चाचरत म्हिाले. 
"नाही? मग काय गंमत?“

"आिि एक गंमत करू, तू चचतंा नको करू. बघ मी काय करतो!"
आणि कोंबडीच्या पिल्लाने खूि वेळ टिाटिा उड्या मारून दाखवल्या. 
िि कुत्र्याच्या पिल्लाने िुन्हा जांभई हदली आणि घरात गुडूि झाले. 
कोंबडीच्या पिल्लाने खूि पवचार केला. 

"अरेच्चा! मी माझे कवच पवसरलोच!“ ते ओरडले. "अरे ए, चल, माझे 
कवच दाखवतो तुला.“

कुत्र्याच्या पिल्लाने एकदा िुन्हा गुरगुर केली. ते घराबाहेर आले.



"यािेक्षा दसुरं चांगलं काहीच नाही का 
तुझ्याकड?े" त्याने पवचारले. "ह्यॅ! तुझं हे 
मभक्कार जनुाट कवच मी एका फटक्यात 
फोडून टाकेन. हे बघ... अस्सं!" असे म्हित 
त्याने कवचावर िाय देऊन त्याचा चुरा 
केला. 



कोंबडीच्या पिल्लाला खूि वाईट वाटले. 

"कवचामशवाय माझ्याकड ेखूि गोष्टी आहेत..." ते म्हिाले, 
"माझ्याकड.े..माझ्याकड.े.. “

त्याच्याभोवती ककतीतरी खजजना िसरलेला होता. हहरवेगार गावत, 
रंगीबेरंगी फुलिाखरे, सूयााची हसरी ककरिे, चमचमिारी िाण्याची डबकी!

"माझ्याकड े... तो आहे!" सूया दाखवीत कोंबडीचे पिल्लू म्हिाले. 
कुत्र्याचे पिल्लू जोरजोरात हसले. "काय? सूया? मूखाच आहेस! सूया 
कोिाचाही नाही."



"नाही?" कोंबडीच्या पिल्लाने पवचारले. 
"नाही"
"िि..िि..ते घर कोिाचं?"
"माझं"
"तुझं?"
"हो"
"आणि सूया कोिाचा?" कोंबडीच्या पिल्लाने िुन्हा पवचारले. 
"कोिाचा नाही"
"कोिाचाच नाही ना? मग मी तो माझ्यासाठी घेईन!" असे म्हिून 
कोंबडीचे पिल्लू ऐटीत डबक्याकड ेतनघाले. डबक्यात सूयााचे प्रततबबबं 
चमकत होते. 
"थांब थांब!" सावध होत कुत्र्याचे पिल्लू ओरडले. "तू सूया घेिार म्हिजे 
काय?"
कोंबडीचे पिल्लू पवचार करून म्हिाले, "तुला घर आहे, बरोबर?"
"हो!"
"ते तुझं आहे. बरोबर?"
"हो!"
"मग सूया माझा आहे!"



"ए..ए..एक ममतनट थांब! मी जर माझं अध ंघर तुला हदलं..तर तू 
एकटा सगळा सूया घेिार नाहीस ना? घेशील का?" कुत्र्याच्या 
पिल्लाने पवचारले.
"तुझं अध ंघर? कशाला? ते घेऊन मी काय करू?"

"म्हिजे? तुला माहहत नाही?" कुत्र्याच्या पिल्लाने आश्चयााने 
पवचारले. "तू तुझ्या अर्धयाा घरात राहशील 
आणि मी माझ्या अर्धयाा घरात."



"ठीक आहे." कोंबडीचे पिल्लू कबूल झाले.

आिल्या शिेटीला आनंदाने झटका देऊन कुत्रीच्या पिल्लाने 
घरातून एक नवी कोरी करवत बाहेर काढली. करवतीची करकर 
सुरु झाली. जममनीवर लाकडाचा भुस्सा िसरला. कुत्र्याचे घर 
थरथरले आणि एकदम त्याचे दोन तुकड ेझाले. कुत्र्याचे पिल्लू 
खुश होऊन हसले. 

त्याच्या अगंभर लाकडाचा भुस्सा चचकटला होता. थोडा तर 
जजभेवरही चचकटला होता.



कोंबडीचे पिल्लू धावत त्याच्याकड ेगेले आणि त्याने फंुकर मारताच 
भुस्सा उडाला. दोघांच्या नाकात गुदगुल्या झाल्या आणि दोघे जोरात 
मशकंले.

"बघ, सारं काम िार िडलं" कुत्र्याचे पिल्लू म्हिाले. "आता 
आिल्याला दोघांना स्वतःचं घर आहे. चाल आत जाऊ."
दोघे आिािल्या घरात गेले आणि कुत्र्याचे पिल्लू िंजांवर डोके ठेऊन 
पवसावले.  

"काय मस्त आयडडया केली! होय की नाही?" त्याने पवचारले. 

"होय! मलाही तस्संच वाटतं" थरथर किात, एका कोिऱ्यात
लिण्याच्या प्रयत्न करत कोंबडीचे पिल्लू म्हिाले. अचानक हवा थंड 
झाली होती आणि काही केल्या अगंात ऊब येत नव्हती.



सूया ढगामागे लिला आणि सारे काळेकुट्ट हदसू लागले. गार 
वारा वाहू लागला आणि िावसाचे थेंब जममनीवर कोसळू लागले. 

"ए कोंबडीच्या पिल्ला!" कुत्र्याच्या पिल्लाने हाक मारली. 
"काय?" कोंबडीचे पिल्लू अगदी बारीक आवाजात ओरडले. 
"आिि एकमेकांच्या घराला भेट देऊ या."



"चालेल, िि आधी कोि कोिाला भेटिार?“

"तू येऊन मला भेट." कुत्र्याचे पिल्लू म्हिाले. 

"ठीक आहे.!" कोंबडीच्या पिल्लाने िावसात उडी मारली आणि ते 
कुत्र्याच्या पिल्लाला भेटायला धावले. िि ततथेसदु्धा त्याच्या 
घरासारखीच थंडी वाजत होती, मजा येत नव्हती. दोघे एकमेकांना 
घट्ट बबलगून बसले, आणि गप्ि राहून समोर काळ्याकुट्ट डबक्याकड े
िाहू लागले. थंडीमुळे कुत्र्याच्या पिल्लाला तर उचकीच लागली होती!

"आिि असं करू या का?" कोंबडीचे पिल्लू म्हिाले. 
"काय?" जोरात उचकी देऊन कुत्र्याचे पिल्लू म्हिाले. 

"आिि माझं अध ंघर तुझ्या अर्धयाा घराला जोडू या का? मग 
दोघांना संबंध घर ममळेल आणि त्यात दोघे एकत्र राहू."



कोंबडीचे पिल्लू हसले, आणि कुत्र्याचे पिल्लूही हसले. दोघांना 
एवढा आनंद झाला कक काही पवचारू नका! नुसते हसत सुटले!



तेवढ्यात सूया िुन्हा आकाशात चमकू लागला. तो ढगांमागून बाहेर 
आला. त्याने िावसाचे थेंब झटकून टाकले. जममनीवरच्या त्या छोट्या 
तिककरी घरामधून टक लावून बघिारे, चमचमिारे चार डोळे त्याला 
हदसले.  त्या घरावरून जाताना सूया खूि खाली झुकला. त्या दोन 
ममत्रांकड ेिाहून त्याने मान डोलावली आणि तो जगंलािलीकड ेहदसेनासा 
झाला. 

"तो बघ ! िरत नाहीसा झाला." मावळिाऱ्या सूयााकड ेबघत कोंबडीचे 
पिल्लू दःुखाने म्हिाले. 

"िि तो काही कायमचा नाही गेला." कुत्र्याच्या पिल्लाने धीर देत 
सांचगतले. "तो आता रोज आिल्याला भेटायला येईल. आता तो आिल्या 
दोघांचा झालाय, तुझा आणि माझा!"






